Heilbrigðisnefnd 28.08.2006

HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
104. fundur – 28. ágúst 2006
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 28.
ágúst 2006, að Garðatorgi 7, Garðabæ og hófst hann kl. 17:15. Mættir voru undirritaðir
nefndarmenn auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Júlíus K. Björnsson boðaði forföll.
Halla Halldórsdóttir stjórnaði fundi.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
Fyrirliggja eftirtalin erindi um kosningu í heilbrigðisnefnd 2006 -2010:
Frá skrifstofustjóra Sveitarfélagsins Álftaness, dags. 6. júlí 2006 þar sem fram kemur að
bæjarráð Álftaness valdi þann 6. júlí 2006, að tillögu umhverfisnefndar, Júlíus K. Björnsson til
setu í heilbrigðisnefnd og Brynju Valsdóttur til vara.
Frá Samtökum atvinnulífsins, dags. 21. júlí 2006 þar sem fram kemur að Samtök
atvinnulífsins að höfðu samráði við Bændasamtök Íslands tilnefna Gest Pétursson til setu í
heilbrigðisnefnd og Guðrúnu Þóru Magnúsdóttur til vara.
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Fundargerð heilbrigðisnefndar frá 27. júní 2006.
Samþykkt.
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Fundargerð 90. starfsmannafundar frá 22. ágúst 2006.
2.1

Starfsleyfi.
Garðabær

2.1.1 Langalína 8, Garðabæ - leikskóli.
Lögð fram umsókn Beverly Gíslason, fh. Aríel ehf., kt. 610203-3020, dags. 15.08.2005, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla að Löngulínu 8, Garðabæ. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.2 Smiðsbúð 2, Garðabæ - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Þrastar Kristinssonar, fh., Stúdíóbíla ehf., kt. 590503-2740, dags.
14.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðsbúð 2, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 15 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.3 Suðurhraun 2, Garðabæ - bifreiðasprautun.
Lögð fram umsókn Vífils Sigurjónssonar, fh., Versus ehf. kt. 580506-1860, dags. 27.07.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasprautunar að Suðurhrauni 2, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 2 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.4 Vífilsstaðir, Garðabæ - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Þorgerðar Önnu Arnardóttur, fh. Hjallastefnunnar ehf.., kt. 540599-2039,
dags. 06.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á læknabústað, hús nr. 7 og 8 á lóð
Vífilstaða í Garðabæ. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gilti frá 06.07.2006 til 30.07.2006.
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Hafnarfjörður
2.1.5 Berghella 1, Hafnarfirði - sorphirða og sorpflutningur.
Lögð fram umsókn Elíasar Ólafssonar, fh. Gámaþjónustunnar hf., kt. 410283-0349, dags.
28.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til sorphirðu og sorpflutninga að Berghellu 1, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 10 ára að höfðu
samráði við umhverfisstofnun.
2.1.6 Bæjarhraun 8, Hafnarfirði - hárgreiðslustofa.
Lögð fram umsókn Þóreyjar Gísladóttur, fh. Línu Lokkafínu, kt. 460492-2389, dags.
03.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs hárgreiðslustofu að Bæjarhrauni 8,
Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.7 Bæjarhraun 8, Hafnarfirði - verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni.
Lögð fram umsókn Péturs H. Péturssonar, fh. Súperbygg ehf., kt. 551203-2710, dags.
15.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með vörur sem innihalda hættulega
efni og eiturefni að Bæjarhrauni 8, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.8 Eyrartröð 3, Hafnarfirði - verslun með matvæli.
Lögð fram umsókn Bjarka Ríkharðssonar, fh. Helmings ehf., kt. 660603-3790, dags.
27.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með matvæli að Eyrartröð 3,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða og með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.9 Flatahraun 24, Hafnarfirði - sjálfsafgreiðslubensínstöð.
Lögð fram umsókn Alberts Magnússonar, fh. Atlantsolíu ehf., kt. 590602-3610, dags.
05.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sjálfsafgreiðslubensínstöðvar að Flatahrauni
24, Kaplakrika, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
2.1.10 Flatahraun 11, Hafnarfirði - skammtímavistun.
Lögð fram umsókn Egils Bjarnasonar, fh. Lögreglunnar í Hafnarfirði., kt. 490169-5559, dags.
01.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skammtímavistunar í fangaklefum að
Flatahrauni 11, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.11 Hjallahraun 9, Hafnarfirði - bílaleiga.
Lögð fram umsókn Péturs Steins, fh. Atlas Europcar ehf., kt. 610404-3080, dags. 02.08.2006,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bílaleigu að Hjallahrauni 9, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 10 ára.
2.1.12 Hvaleyrarbraut 27, Hafnarfirði - málmsmíði.
Lögð fram umsókn Birgis Guðmundssonar, fh. Barkasuðu Guðmundar ehf., kt. 621297-2529,
dags. 10.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmíði að Hvaleyrarbraut 27,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 10 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.13 Íshella 8, Hafnarfirði - vinnsla með plast- og frauðefni.
Lögð fram umsókn Páls Sigvaldasonar, fh. Tempru ehf., kt. 600900-2180, dags. 16.08.2006,
þar sem sótt er um leyfi til vinnslu með plast- og frauðefni að Íshellu 8, Hafnarfirði.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 15 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.14 Iðavellir, Hafnarfirði - skotíþróttafélag.
Lögð fram að nýju umsókn Ferdinand Hansen, fh. Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar., kt. 5105882159, dags. 14.10.2005, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skotíþróttafélags að Iðavöllum,
Kapelluhrauni, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 4 ára.
2.1.15 Kaplahraun 17, Hafnarfirði - trésmiðja án lökkunar.
Lögð fram umsókn Jóns Gunnarssonar, fh. Eljó ehf., kt. 510697-2199, dags. 26.06.2006, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju án lökkunar að Kaplahrauni 17, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar starfsleyfi samþykkt til 15 ára.
2.1.16 Linnetstígur 1, Hafnarfirði - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Gísla Gíslasonar, fh., Tilveran veitingahús ehf., kt. 460686-1950, dags.
30.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Linnetstíg 1, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.17 Linnetstígur 2, Hafnarfirði - kaffihús.
Lögð fram umsókn Maríu Ólafsdóttur, kt. 280661-2609, dags. 21.07.2006, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs kaffihúss að Linnetstíg 2, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaðar.
2.1.18 Melabraut 22, Hafnarfirði - saltfiskvinnsla.
Lögð fram umsókn Sigurðar Gunnarssonar, fh., S. Gunnarsson ehf., kt. 691104-3380, dags.
15.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs saltfiskvinnslu að Melabraut 22, Hafnarfirði.
Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða og niðurstöðu í eftirlitsskýrslu, er starfsleyfi
samþykkt til 2 ára.
2.1.19 Óttarstaðir, Hafnarfirði - skemmtigarður.
Lögð fram umsókn Eyþórs Guðjónssonar, f.h. Fjöreflis ehf., kt. 650602-4470, dags.
15.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikssvæðis (ferðaþjónusta og afþreying) á
landi Litlabæjar að Óttarstöðum, Hafnarfirði. Endurnýjun.
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar dags. 23. ágúst 2006 sem er svar stofnunarinnar við
fyrirspurn um hvort fylgja beri ákvæðum í fylgiskjali 2 með reglugerð um hollustuhætti. nr.
941/2002 við gerð starfsleyfis fyrir starfsemina. Fyrirspurnin var um hvort starfseminni bæri
að hafa snyrtiherbergi ætlað fötluðum. Niðurstaða umhverfisstofnunar er að starfseminni beri
ekki að hafa starfsleyfi samkvæmt ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti.
Frestað og beðið umsagnar skipulags- og byggingafulltrúa Hafnarfjarðar og nánari útskýringa
á hvort starfseminni sé starfsleyfisskyld.
2.1.20 Steinhella 5, Hafnarfirði - pökkun á sápuefnum.
Lögð fram umsókn Hafsteins Guðmundssonar, fh., Olíuverslunar Íslands hf., kt. 500269-3249,
dags. 20.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til pökkunar á sápuefnum að Steinhellu 5,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 1 árs og með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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2.1.21 Strandgata 11, Hafnarfirði - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Davíðs Hanssen, fh., Framandi réttir ehf., kt. 700506-0530, dags.
07.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Strandgötu 11, Hafnarfirði.
Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.22 Strandgata 75, Hafnarfirði - skyndibitastaður.
Lögð fram umsókn Guðmundar Arnfjörð, fh., G. Arnfjörð ehf., kt. 420502-4940, dags.
31.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs skyndibitastaðar að Strandgötu 75,
Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Frestað þar sem endurbætur standa yfir.
Kópavogur
2.1.23 Álfabrekka 17, Kópavogi - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Gunnars Gunnarssonar, fh. Bæir ehf., kt. 541298-2749, dags. 17.08.2006,
þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Álfabrekku 17, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 17.08.2006.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gildir frá 18.08.2006 til 18.09.2006.
2.1.24 Borgarholtsbraut 19, Kópavogi - sundlaug.
Lögð fram umsókn Vigdísar Guðmundsdóttur, fh., Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759,
dags.14.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sundlaugar með heitum pottum og
eimbaði að Borgarholtsbraut 19, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.25 Bæjarlind 1, Kópavogi - sólbaðsstofa.
Lögð fram umsókn Inga Steinarrs Jensen, fh., Siesta Sól ehf. kt. 600901-2810,
dags.01.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sólbaðstofu með heitum potti að
Bæjarlind 1, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.26 Dalsmári 9-11, Kópavogi - krá, kaffihús án matsölu.
Lögð fram umsókn Guðlaugar B. Aradóttur, fh., Orkubarinn ehf., kt. 690705-2060,
dags.18.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs krár, kaffihúss án matsölu að Dalsmára
9-11, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.27 Elliðahvammur, Kópavogi - gisting án veitingasölu.
Lögð fram umsókn Þorsteins Sigmundssonar, fh., Hvamms ehf., kt. 560986-2039, dags.
03.08.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs gistingar, bændagistingar, orlofshúss og
annarrar ótalinnar gistingar án veitingasölu að Elliðahvammi, Kópavogi. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.28 Engihjalli 8, Kópavogi - krá.
Lögð fram umsókn Seksan Khamphamuang, kt. 220456-2269, dags.27.07.2006, þar sem sótt
er um leyfi til reksturs krár, kaffihúss án matsölu að Engihjalla 8, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára, með fyrirvara
um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
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2.1.29 Hamraborg 14a, Kópavogi - fiskbúð.
Lögð fram umsókn Bjarna Gunnarssonar fh., Nordic Partners ehf., kt. 640904-2830,
dags.28.06.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fiskbúðar að Hamraborg 14a, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Frestað þar sem innrétting húsnæðis er ekki hafin.
2.1.30 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - matsölustaður.
Lögð fram umsókn Miroslav Manojlovic fh., Austurlandahraðlestarinnar ehf., kt. 520503-3230,
dags. 03.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matsölustaðar að Hlíðarsmára 8,
Kópavogi. Eigendaskipti.
Frestað þar sem innrétting húsnæðis er ekki hafin.
2.1.31 Hlíðarvegur 7, Kópavogi - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Emils Þórs Kristjánssonar, kt. 280268-4539, dags. 12.07.2006, þar sem
sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Hlíðarvegi 7, Kópavogi. Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Gildistími leyfis verður ákveðinn í samráði við umsækjanda.
2.1.32 Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi - mötuneyti, pökkun á matvælum og kennsla.
Lögð fram að nýju umsókn Þorbjörns Jenssonar, fh. Fjölsmiðjunnar., kt. 660601-2790, dags.
15.02.2006, þar sem sótt er um leyfi til reksturs mötuneytis með fullbúnu eldhúsi, vinnustofu,
pökkun á matvælum og kennslu að Kópavogsbraut 5-7, Kópavogi. Endurnýjun.
Frestað þar sem úrbætur hafa ekki verið framkvæmdar.
2.1.33 Kópavogsgerði 7, Kópavogi - niðurrif á húsnæði.
Lögð fram umsókn Svans Jónssonar, fh. Trompverks ehf., kt. 610587-1869, dags.
10.07.2006, þar sem sótt er um leyfi til niðurrifs á húsi að Kópavogsgerði 7, Kópavogi.
Tímabundin starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er mælt með staðfestingu á samþykkt
starfsleyfis. Leyfið gildir frá 11.07.2006 til 01.09.2006.
2.1.34 Smiðjuvegur 2, Kópavogi veitingastaður.
Lögð fram umsókn Dagbjarts Bjarnasonar, fh. Hróa Hattar ehf., kt. 530391-1329, dags
28.08.2006, til að reka veitingastofu að Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára,
með fyrirvara um að innra eftirliti verði komið á innan 2 mánaða.
2.1.35 Smiðjuvegur 4e, Kópavogi - bifreiðaverkstæði.
Lögð fram umsókn Vignis Oddsonar, fh. Bílvík ehf., kt. 550306-1900, dags. 01.08.2006, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Smiðjuvegi 4e, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 5 ára, með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.2

Umsagnir
Álftanes

2.2.1 Breiðamýri, Álftanesi - vínveitingaleyfi.
Lagt fram bréf skrifstofustjóra Sveitarfélagsins Álftaness, dags. 21.08.2006 þar sem óskað er
umsagnar á umsókn Berghildar Gísladóttur, kt. 281254-2009, um endurnýjun á
vínveitingaleyfi fyrir veitingahúsið Bess-Inn, Breiðumýri, Álftanesi.
Jákvæð umsögn samþykkt m.t.t svipmóts.
Garðabær
2.2.2 Vífilstaðavegur, Garðabær - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 27.07.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Rutar M. Héðinsdóttur, 050553-4189, um veitingaleyfi, fyrir veitingarekstur í
Golfklúbbi GKG, kt., sem staðsettur er við Vífilstaðaveg, Garðabæ.
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Jákvæð umsögn staðfest.
Hafnarfjörður
2.2.3 Berghella 1, Hafnarfirði - eyðing sílamáva og meindýra.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 08.08.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Smára Sveinssonar, fh. Varna og Eftirlits ehf., um heimild til að nota skotvopn á
svæði Gámaþjónustunnar, Berghellu 1, við eyðingu sílamáva og meindýra á athafnasvæði
þeirra í Hafnarfirði og umhverfis það.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.4 Íshella 4, Hafnarfirði - bílaleiga.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 04.07.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Ragnars Róbertssonar, um leyfi til reksturs bílaleigu að Íshellu 4, Hafnarfirði.
Rekstraraðili er Ragnar Róbertsson ehf, kt. 470104-2950
Fyrir liggur bréf heilbrigðisfulltrúa, dags. 03.08.2006, þar sem farið er fram á að hreinsun lóðar
o.fl. verið lokið eigi síðar en 17. ágúst n.k.
Mælt gegn veitingu leyfis þar sem úrbætur hafa ekki farið fram.
2.2.5 Linnetstígur 2, Hafnarfirði - veitingastaður.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 04.07.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Maríu Ólafsdóttur, kt. 280661-2609, um veitingaleyfi, fyrir kaffistofu sem fyrirhugað
er að opna að Linnetstíg 2, Hafnarfirði
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.6 Strandgata 11, Hafnarfirði - veitingaleyfi.
Lagt fram bréf frá sýslumanninum í Hafnarfirði, dags. 28.06.2006 þar sem óskað er umsagnar
á umsókn Davíðs Hanssen um veitingaleyfi, fyrir veitingahúsið Asían Express, Strandgötu 11,
Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.7 Sólvangur, Hafnarfirði - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 18.08.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi hjúkrunarheimilisins Sólvangs frá 11.08.2006. Í erindinu er óskað undanþágu frá
hollustuháttareglugerð fyrir heimsóknir hunda inn á hjúkrunarheimilið, Sólvang í Hafnarfirði.
Jákvæð umsögn samþykkt.
Kópavogur
2.2.8 Dalsmári 9-11, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 07.07.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Guðlaugar Birnu Aradóttur, fh., Orkubarsins ehf., kt. 690705-2060, til að reka
veitingastofu að Dalsmára 9-11, Kópavogi.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.9 Engihjalli 8, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 19.07.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Seksan Khamphamuang, kt. 220456-2269, til að reka krá að Engihjalla 8, Kópavogi.
Jákvæð umsögn samþykkt.
2.2.10 Hagasmári 1, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 27.06.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Bjarna Óskarssonar, fh. Sælkerabúðarinnar ehf., kt. 630394-2799, til að reka
veitingastofuna Nings Wokbar að Hagasmára 1, Kópavogi
Jákvæð umsögn staðfest.
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2.2.11 Hlíðarsmári 8, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 26.06.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Gunnars Gunnarssonar, fh. Austurlandahraðlestarinnar ehf., kt. 520503-3230, til að
reka veitingastofu að Hlíðarsmára 8, Kópavogi.
Frestað þar sem innrétting húsnæðis er ekki hafin.
2.2.12 Kópavogsbraut 1c, Kópavogi - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 17.07.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi Félagsþjónustu Kópavogs frá 03.07.2006. Í erindinu er óskað undanþágu frá
hollustuháttareglugerð fyrir heimsóknir hunda inn á hjúkrunarheimilið við Kópavogsbraut.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins, dags. 16.08.2006.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.13 Roðasalir 1, Kópavogi - undanþága frá hollustuháttareglugerð.
Lagt fram erindi Umhverfisráðuneytisins dags. 17.07.2006, þar sem óskað eru umsagnar um
erindi Félagsþjónustu Kópavogs frá 03.07.2006. Í erindinu er óskað undanþágu frá
hollustuháttareglugerð fyrir heimsóknir hunda inn á hjúkrunarsambýlið Roðasölum 1.
Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins, dags. 16.08.2006.
Jákvæð umsögn staðfest.
2.2.14 Smiðjuvegur 2, Kópavogi - veitingaleyfi.
Lagt fram að bréf sýslumannsins í Kópavogi, dags. 16.08.2006 þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Dagbjarts Bjarnasonar, fh. Hróa Hattar ehf., kt. 530391-1329, til að reka veitingastofu
að Smiðjuvegi 2, Kópavogi
Heilbrigðiseftirliti falin afgreiðsla að lokinni úttekt.
2.3

Tóbakssöluleyfi
Kópavogur

2.3.1 Hagasmári 1, Kópavogi - matvöruverslun.
Lögð fram umsókn Jóhanns Ó. Ólasonar, dags. 27.07.2006 þar sem sótt er um endurnýjun
tóbakssöluleyfis fyrir Nóatún, Hagasmára 1, Kópavogi.
Rekstraraðili er Kaupás hf., kt. 711298-2239.
Leyfisveiting staðfest.

3

Starfsemi heilbrigðisnefndar og heilbrigðiseftirlitsins.
Farið yfir helstu þætti í starfi heilbrigðisnefndar og heilbrigðiseftirlitsins.
Ákveðið að reglulegir fundi nefndarinnar verði að jafnaði síðasta mánudag í hverjum mánuði
n.k. Samþykkt að gera samning við Margeir Gissurarson um vinnu við matvælaeftirlit.
Ákvörðunum að öðru leyti vísað til næsta reglulegs fundar nefndarinnar.
Sigurgeir Ólafsson mætti til fundar og tók við fundarstjórn.

4

Hollustuhátta eftirlit.
Lagt fram erindi Umhverfisstofnunar frá 30. júní 2006 ásamt skýrslu sem unnin var fyrir
Umhverfisráðuneytið “Möguleikar á einföldun leyfisveitinga og eftirlits” 16. janúar 2006.
Rædd drög að svörum við spurningum stofnunarinnar.
Heilbrigðisnefnd fagnar framkominni skýrslu en telur tíma til umræðu um hana allt of knappan.
Samþykkt að senda erindi til Umhverfisráðherra og óska eftir tími verði gefinn til umfjöllunar
um efni skýrslunnar áður en tillögur að úrbótum verði gerðar.

5

Matvælaeftirlit.
Lögð fram erindi Umhverfisstofnunar frá 24. júlí 2006 og 28. júlí 2006 um upplýsingar um
tegundir og fjölda eftirlitsstaða og beiðni umhverfisráðuneytis um tillögu Umhverfisstofnunar
að lista yfir matvælafyrirtæki sem háð skulu starfsleyfi.

7

Heilbrigðisnefnd 28.08.2006

Heilbrigðisnefnd telur núverandi kerfi með starfsleyfisveitingum hafa marga kosti sem beri að
ígrunda áður en farið er í svo veiga miklar breytingar eins og lagt er til í tillögum
Umhverfisstofnunar.

6

Mælingar á flúor í gróðursýnum árið 2005
Lögð fram skýrsla Iðntæknistofnunar og Ísal um sýnatöku og niðurstöður vegna flúormælinga
í gróðursýnum o.fl. í nágrenni álbræðslunnar í Straumsvík árið 2005. Skýrslan er dags. í apríl
2006.
Niðurstöður sýna óverulega hækkun flúors í gróðri frá mælingum síðustu ára.

7

Loftmengun í Hafnarfirði
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til Umhverfisstofnunar dags. 26. júlí 2006 varðandi
starfsemi malbikunarstöðvar Hlaðbæjar-Colas hf. að Hringhellu 6 í Hafnarfirði og erindi
Hafnarfjarðarbæjar frá 31. júlí 2006 varðandi erindi Vegagerðarinnar frá 13. júlí 2006 um
loftmengun við Hringhellu.
Ennfremur lagt fram afrit af bréfi Ísrörs ehf. Hringhellu 12, dags. 25. ágúst 2006 til
Hafnarfjarðarbæjar um óbærilegt ástand vegna sandfoks o.fl.
Heilbrigðisnefnd leggur áherslu á að bæta þurfi eftirlit, rekstur og viðhald núverandi
mengunarvarnabúnaðar þó svo að fyrirliggi áætlanir um að flytja starfsemina á heppilegri
stað. Farið hefur verið fram á að ítarleg úttekt fari fram á framkvæmd mengunarvarna hjá
fyrirtækinu og er þess vænst að niðurstöður liggi fyrir á næsta reglulegum fundi nefndarinnar.

8

Vatnsvernd
Lagðar fram fundargerðir framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 3.
júlí 2006 og 9 ágúst 2006.

9

Rjúpnahæð, vestur hluti. Breytt aðalskipulag. Deiliskipulag.
Lagt fram erindi skipulagsstjóra Kópavogsbæjar frá 3. ágúst 2006 varðandi breytt
aðalskipulag og deiliskipulag Rjúpnahæð vestur hluta.
Ekki er gerð athugasemd við tillögurnar að öðru leyti en að vakin er athygli á að vegagerð inn
á grannsvæði vatnsbóla er háð breytingum á skipulagi sbr. svæðisskipulag.

10 Önnur mál
10.1 Erindi vegna umgegni um sameiginlegt stæði fyrir bifreiðar.
Lögð fram erindi vegna samskipta heilbrigðiseftirlitsins vegna kvartana um slæma umgengni
um bifreiðastæði nokkurra parhúsa.
10.2 Meint ólögleg tóbakssala unglinga yngri en 18 ára
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til handhafa smásöluleyfis til tóbakssölu vegna
meintrar brota á tóbaksvarnalögum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:20

Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Halla Halldórsdóttir

Sigurgeir Ólafsson
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